
ประวัติความเปนมา #กีฬาเกียรสัมพันธ 

กีฬาเก ียร ส ัมพันธ  หร ือ เก ียร  เกมส  เป นการจ ัดการแขงข ันกีฬาของนิส ิต น ักศ ึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตรจากทุกสถาบันทั่วประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสหพันธนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศ

ไทย (สนวท.) และมีสถาบันตาง ๆ หมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดงาน 

การแขงขันกีฬาในหมูคณะวิศวกรรมศาสตรนั้นแตเดิมเรียกวา "กีฬา 8 เกียร" (8 Gear) หมายถึงการ

แขงขันกีฬาระหวางสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีอยูดวยกัน 8 สถาบันโดยมี

วัตถุประสงคคือ ตองการเสริมสรางความสัมพันธกันระหวางนิสิตนักศึกษา ในสาขาวิศวกรรมศาสตรจากทุก

สถาบัน ซ่ึงกอใหเกิดผล คือ 

- มีการแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการมากข้ึน นำมาซ่ึงระดับมาตรฐานทางการศึกษา 

- เสริมสรางจรรยาบรรณของการเปนวิศวกรท่ีดีในอนาคต 

ดังนั้นพอจะกลาวไดวา กีฬา 8 เกียร กำเนิดข้ึนเพ่ือกอใหเกิดความสามัคคีในหมูวิชาการของชาติตั้งแต

ยังศึกษาอยูนั้นเอง และกอใหเกิดการรูจัก เขาใจกันของวิศวกรตางสถาบัน ซ่ึงเปนผลดีในอนาคตในการรวมมือ

กันทำงานอยางมีประสิทธิภาพ เริ่มแรกของการแขงขันกีฬานี้ สมาชิกที่เขารวมการแขงขันมีไมครบ 8 สถาบัน 

จ ึ งย ั งไม  เร ียกว า เก ียร   8 สถาบ ัน ซ ึ ่ ง ในระยะบ ุกเบ ิกน ั ้นม ี เพ ียง 4 สถาบ ันเท าน ั ้น อ ันได แก  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

ในระยะตอมามีสถาบันการศึกษาที่เปดสอนสาขาวิศวกรรมศาสตรเพิ่มอีก 4 แหง และสงนักกีฬาเขารวม

แขงขันดวย ทำใหการแขงขันกีฬา 8 เกียรสมบูรณขึ้น และเรียกวา กีฬา 8 เกียร มาโดยตลอด หลังจากนั้นมี

สถาบ ันการศ ึกษาท ี ่ เป  ดสอนสาขาว ิ ศวกรรมศาสตร  ได  เ ข  า ร  วม เพ ิ ่ ม เติ มอ ีก  4  แห  ง  ได  แก  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ทั้ง 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตธนบุรี วิทยาเขต

ลาดกระบัง และวิทยาเขตพระนครเหนือ (ในสมัยนั้นยังคงเปนสถาบันเดียวกันอยู) จึงเปนจุดเริ่มตนของการ

แขงขันกีฬา 8 เกียรอยางสมบูรณ 

โดยสรุปแลวสถาบันการศึกษาท่ีเขารวมการแขงขันกีฬา 8 เกียร ท้ัง 8 สถาบันมีดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 



ในระยะตอมาเมื่อมีความตองการทางดานวิศวกรรมศาสตรเพิ่มมากขึ้น จึงทำใหสถาบันอื่น ๆ ไดเริ่ม

เปดทำการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร ทำใหในระยะเวลาตอมาก็มีสถาบันเพิ่มมากขึ้น ยังผลใหมีเกียรเพ่ิม

มากขึ้น และมีความตองการจะเขารวมในการแขงขันกีฬาดังกลาว ทำใหรูปแบบของกีฬา 8 เกียร เปลี่ยนไป

กลายเปน “กีฬาเกียรสัมพันธ” โดยมีสถาบันทีมีอยูเดิมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงชื่อไปบางและสถาบันใหมที่เขามา

ใหม ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมท้ังหมด 31 มหาวิทยาลัย 

การจัดการแขงขัน โดยเริ่มจัดครั้งแรกในป พ.ศ. 2517 โดยเปนการจัดในนาม กีฬา 8 เกียร จนกระท่ัง 

ครั้งที่ 14 หรือ ปพ.ศ. 2534 ไดเปลี่ยนชื่อเปน กีฬาเกียรสัมพันธ และปจจุบันไดมีการจัดแขงขันไปทั้งสิ้น 29 

ครั้ง เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการนับครั้งการจัดกิจกรรมทำใหมีครั้งท่ี 14 ถึง 2 ครั้ง 

ลำดับการจัดการแขงขัน สำหรับการแขงขันกีฬา 8 เกียร (8 Gear) นั้น จัดมาทั้งหมด 13 ครั้งกอนท่ี

จะเปลี่ยนมาเปนกีฬาเกียรสัมพันธ ท่ีผานมาไดจัดข้ึนโดยสถาบันตาง ๆ ท่ีไดรับเปนเจาภาพ “กีฬา 8 เกียร” มี

ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2517 เกียรดงตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2518 เกียรสงขลาฯ 

ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2523 เกียรเชียงใหม 

ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2524 เกียรขอนแกน 

ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2525 เกียรลาดกระบัง 

ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2526 เกียรสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2527 เกียรเชียงใหม 

ครั้งท่ี 8 พ.ศ. 2528 เกียรขอนแกน 

ครั้งท่ี 9 พ.ศ. 2529 เกียรลาดกระบัง 

ครั้งท่ี 10 พ.ศ. 2530 เกียรเชียงใหม 

ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2531 เกียรขอนแกน 

ครั้งท่ี 12 พ.ศ. 2532 เกียรสงขลาสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 13 พ.ศ. 2533 เกียรดงตาล 

ครั้งท่ี 14 พ.ศ. 2534 เกียรบางมด 

ตอมาไดมีสถาบันการศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาเพิ่มมากขึ้นจึงเปลี่ยน แปลงชื่อเปน “กีฬาเกียร

สัมพันธ” (Gear Game) และไดจัดขึ้นทุก ๆ ป โดยที่ผานมาไดจัดขึ้นโดยสถาบันตาง ๆ ที่ไดรับเปนเจาภาพมี

ดังนี้ 

 

 



ครั้งท่ี 14 พ.ศ. 2535 เกียรเชียงใหม (ไดชื่อวา กีฬาเกียรสัมพันธ ครั้งท่ี 1) 

ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2536 เกียรสงขลา ซ่ึงเริ่มนับเปนกีฬาเกียรสัมพันธ ครั้งท่ี 15 

ครั้งท่ี 16 พ.ศ. 2537 เกียรลาดกระบัง 

ครั้งท่ี 18 พ.ศ. 2538 เกียรบางมด + เกียรสยาม 

ครั้งท่ี 19 พ.ศ. 2539 เกียรขอนแกน + เกียรมหานคร 

ครั้งท่ี 17 พ.ศ. 2540 เกียรเชียงใหม (ในป พ.ศ. ใชชื่อวา สนวท. แตใหถือวานับเปนกีฬาเกียร

สัมพันธครั้งท่ี 17 เพราะนาจะมีการนับจำนวนครั้งท่ีจัดกีฬาเกียรผิดพลาด) 

ครัง้ท่ี 20 พ.ศ. 2541 เกียรบูรพา 

ครั้งท่ี 21 พ.ศ. 2542 เกียรธรรมศาสตร 

ครั้งท่ี 22 พ.ศ. 2544 เกียรศรีนครินทรวิโรฒ 

ครั้งท่ี 23 พ.ศ. 2546 เกียรเกษตร + เกียรชลประทาน 

ครั้งท่ี 24 20 - 22 ตุลาคม 2548 เกียรเชิงดอย 

ครั้งท่ี 25 24-27 ตุลาคม 2550 เกียรพระเก้ียว 

ครั้งท่ี 26 22 - 25 ตุลาคม 2552 เกียรยูงทอง 

ครั้งท่ี 27 22 - 26 ตุลาคม 2555 เกียรกราฟ 

ครั้งท่ี 28 5 – 9 มกราคม 2558 ดงยางเกมส 

ครั้งท่ี 29 25 - 28 ธันวาคม 2560 โฮมเกียรเกมส 

ครั้งท่ี 30 พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ซึ่งกีฬาเกียรสัมพันธ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม 2562 ท่ี

ผานมา โดยมีชื่อเรียกวา “จางเหล็กเกมส” และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดมีโอกาสเขารวม

แขงข ันกีฬานี ้ เป นคร ั ้งแรก โดยมีสถาบันที ่ เข าร วมทั ้งหมด 27 แหง ได แก  มหาว ิทยาล ัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจาเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบ ั ง  มหาว ิ ทย าล ั ยอ ุ บลร าชธาน ี  มหาว ิ ทย าล ั ยมหาสารคาม  มหาว ิ ทย าล ั ยบ ู รพา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน มหาวิทยาลัยพะเยา 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และทำการแขงขันกีฬาทั้งหมด 16 ชนิด ไดแก กรีฑา วายน้ำ ฟุตบอล  



ฟุตซอล วอลเลยบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เซปกตะกรอ เทนนิส เปตอง รักบี้ E-Sport (ROV) หมาก

กระดาน ปงปอง ซอฟทบอล และกีฬาฮาเฮ ทั้งนี้นักกีฬาของเราไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขัน จำนวน 9 

เหรียญ ดังตอไปนี้ 

 

  - 1 เหรียญทอง วายน้ำหญิง กบ 50 เมตร 

- 1 เหรียญเงิน วายน้ำหญิง ฟรีสไตล 50 เมตร 

- 1 เหรียญทองแดง วายน้ำหญิง ผีเสื้อ 50 เมตร 

โดย นางสาวฉัตรธิดา ฉัตรประเทืองกุล 

 

 
นางสาวฉัตรธิดา ประเทืองกุล นิสิตช้ันปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 เหรียญทองแดง วายน้ำหญิง กรรเชียง 50 เมตร โดย นางสาวอาภัสรา อุชุภาพ  

 
นางสาวอาภัสรา อุชุภาพ นิสิตช้ันปท่ี 1 

 

- 1 เหรียญเงิน เปตองหญิง คู โดย นางสาวอภิสรา รัตนวงศ และ นางสาวจิตอัปสร ชำนาญ 

 
นางสาวอภิสรา รัตนวงศ และนางสาวจิตอัปสร ชำนาญ นิสิตช้ันปท่ี 2 



- 1 เหรียญทองแดง เปตองหญิง ทีม โดย นางสาวอภิสรา รัตนวงศ นางสาวจิตอัปสร ชำนาญ  

นางสาวเรวดี ริมเขต และนางสาวศศิธร คงยอด  

 

 
นางสาวอภิสรา รัตนวงศ นางสาวจิตอัปสร ชำนาญ นางสาวเรวดี ริมเขต 

และนางสาวศศิธร คงยอด นิสิตช้ันปท่ี 2 

 

- 1 เหรียญเงิน วิ่ง 4 x 400 เมตร หญิง โดย นางสาวเพชรไพลิน ประดับ นางสาวเมธาวี หมัดสุวรรณ     

นางสาวจุฑาลักษณ หกหน ูและนางสาวเมธาวี บุญพูล 

 
นางสาวเพชรไพลิน ประดับ นางสาวเมธาวี หมัดสุวรรณ นางสาวจุฑาลักษณ หกหนู นิสิตช้ันปท่ี 1 

และนางสาวเมธาวี บุญพูล นิสิตช้ันปท่ี 3 



 

- 1 เหรียญทองแดง หมากกระดาน (เอแม็ท) โดย  นางสาวญาณวรรธน ทองนุน และนายอิสระ มีจิตร 

 
นางสาวญาณวรรธน ทองนุน นิสิตช้ันปท่ี 2 และนายอิสระ มีจิตร นิสิตช้ันปท่ี 3 

 

 

- 1 เหรียญเงิน เทนนิส คูผสม โดย นายณฐวรรษ มยะกุล และนางสาวฉัตรธิดา ประเทืองกุล 

 
นายณฐวรรษ มยะกุล นิสิตช้ันปท่ี 1 และนางสาวฉัตรธิดา ประเทืองกุล นิสิตช้ันปท่ี 3 


